
BABIV 

KESIMPULAN 

Berdasarkan kedua pendekatan yaitu melalui unsur intrinsik dan ekstrinsik 

penulis menyatakan bahwa tokoh utama dalam novel /kitemasu, 15 Sai adalah Miyuki 

Inoue dan ibunya, Michiyo Inoue. Adapun tokoh bawahan di dalam novel ini adalah 

Dokter Fukuda, Dokter lnada dan Ayumi. Analisis penokohan dilakukan berdasarkan 

metode langsung (telling) dan metode tidak langsung (showing) menurut DR. Albertine 

Minderop, MA. Sedangkan analisis tema dilakukan berdasarkan Psikologi Belajar 

menurut Syaiful Bahri Djamarah dengan spesifikasi aktivitas belajar. 

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai para tokoh dengan telaah perwatakan, 

latar. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa tokoh utama dalam novel ini adalah Miyuki 

Inoue dan ibunya, Michiyo Inoue. Karena kedua tokoh inilah yang paling banyak dikenai 

konflik. Namun penulis menyempitkan analisis tema pada tokoh Miyuki Inoue. 

Sedangkan Dokter Fukuda, Dokter lnada dan Ayumi merupakan tokoh bawahan yang 

juga memiliki kepentingan dalam membangun konflik. 

Dalam pembahasan unsur ekstrinsik yang juga merupakan tema skripsi ini, 

terdapat faktor-faktor yang menjelaskan tentang tokoh Miyuki yang mendapatkan 

pengetahuan melalui aktivitas belajar. Faktor eksternal, ia dapatkan melalui pengajaran 

yang diberikan oleh ibunya. Namun Miyuki juga memiliki kesadaran untuk belajar dan 

meraih impiannya. Hal tersebut telah dijelaskan pada faktor internal. Keinginannya 
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untuk belajar mendapat keseimbangan antara faktor luar dan dalam. Adapun aktivitas 

belajar yang dilakukan oleh Miyuki adalah mendengar, meraba, membau, dan 

mencicipi/mengecap dan latihan atau praktek. 

Aktivitas belajar diatas merupakan faktor-faktor yang menjadikan Miyuki seorang 

anak yang meskipun memiliki cacat fisik, tetapi ia mampu untuk beprestasi layaknya 

anak normal lain yang sehat secara fisik karena ia juga menjalankan aktivitas belajar 

seperti orang normal. Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan penuh ibu dari Miyuki 

yang dengan segala daya upaya membesarkan dan merawat Miyuki. Rasa cinta 

terhadap ibunya juga mendorong Miyuki untuk maju dan meraih impian-impiannya. 

• Kemenangan Miyuki- dalam lomba mengarang dan lomba pidato nasional telah 

membuktikan bahwa aktivitas belajar yang dilakukan oleh Miyuki mengambil perananan 

penting selain faktor-faktor penunjang lain yang juga memberikan peran. Seperti 

persahabatannya dengan Dokter Fukuda dan Dokter lnada, orang-orang yang selalu 

memperhatikan kesehatan Miyuki. Serta ada juga Ayumi, orang yang telah 

menginspirasi Miyuki untuk tumbuh menjadi gadis ramah dan perhatian. 

Melalui novel ini, Miyuki yang merupakan pengarang sekaligus tokoh utama ingin 

menyampaikan amanat bahwa semua orang memiliki hak untuk belajar. Semua orang 

mempunyai kesempatan yang sama. Dan pembelajaran yang pertama didapat dari 

keluarga. Permasalahannya adalah apakah kita mau untuk belajar dan mengejar impian 

melalui pelajaran yang kita dapatkan? Miyuki merupakan saksi hidup bahwa tidak ada 

yang tidak mungkin bila kita mau. Dalam hal ini Miyuki mebuktikannya melalui 
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kehidupannya sendiri. la meraih begitu banyak prestasi melalui belajar. Dan sosok ibu 

yang dimiliki Miyuki merupakan media pembelajaran bagi Miyuki. Media belajar tidak 

selalu berupa alat atau benda mati, seperti yang jelaskan sebelumnya, bahwa 

pembelajaran yang pertama kali didapatkan Miyuki adalah melalui keluarga, lbunya. 

Kita tidak hanya belajar mengenai kepintaran Miyuki, tetapi lebih daripada itu, 

kita belajar mengenai kasih sayang dan pengorbanan Miyuki dan ibunya dalam 

menjalani kehidupan. Dapat disimpulkan bahwa, Miyuki belajar dengan segala 

kekurangan yang ia miliki, dan ia memberikan pelajaran pada kita melalui sudut 

pandang yang lain, ya, sudut pandang seorang gadis remaja yang buta tetapi memiliki 

semangat untuk meraih imipiannya. Miyuki merupakan seorang inspirator yang adalah 
. . . . . . 

juga penyandang cacat fisik, tetapi hal itu tidak menjadikannya orang dengan mental 

kerdil. Bersyukurlah akan apa yang ada pada kita saat ini, sebab pada akhirnya 

kehidupan kita akan menjadi saksi sekaligus inspirasi bagi orang sekitar kita, seperti 

yang telah dilakukan oleh Miyuki Inoue. 

41 



DAFTAR PUSTAKA 

Inoue, Miyuki, lkitemasu, 15 Sai, Jepang: Poplar, 2 0 0 1 .  

Miderop, Albertine, Metode Karakterisasi Telaah Fiksi, Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2005. 

Sudjiman, Panuti, Memahami Cerita Rekaan, Jakarta: Pustaka Jaya, 

1992. 

_ Djamarah, Syaiful Bahri, Psikologi Belajar, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2002. 

Nurgiyantoro, Burhan, Teori Pengkajian Fiksi, Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 1994. 

Nurgiyantoro, Burhan, Teori Pengkajian Fiksi, Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2005. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Novel, Jakarta: 20 Oktober 2008. 

42 



LAMPIRAN 

43 



Sinopsis Cerita 

Miyuki seorang gadis yang sejak kecil telah mengalami cacat fisik pada 

bagian matanya. Matanya tidak dapat melihat atau buta. Michiyo Inoue 

melahirkan Miyuki dalam keadaan usia kandungan yang baru lima bulan, dengan 

berat hanya 500 gram, akhirnya Miyuki lahir pada tanggal 21 Agustus 1984. Dari 

lahirnya Miyuki hingga ia berumur 15 tahun pada saat menulis novel ini, Michiyo 

membesarkannya seorang diri. Mereka hidup hanya berdua saja, tanpa sanak 

saudara ataupun keluarga. Keluarga dari ayah Miyuki sama sekali tidak peduli. 

Namun hal itu tidak membuat Michiyo patah semangat. la bertekad untuk dapat 

merawat dan membesarkan Miyuki. Mulai dari kecil Michiyo mengajarkan 

kedisiplinan pada Miyuki. Miyuki tidak dimanjakan karena kebutaan yang 

dialaminya. 

Karena kedisiplinan yang diterapkan Michiyo pada Miyuki, membuat 

Miyuki terkadang merasa kesal dan marah. Tidak jarang Michiyo membiarkan 

Miyuki terjatuh ataupun membiarkannya menabrak tembok hanya karena ingin 

Miyuki menjadi gadis yang mandiri dan tidak manja. Pola pendidikan yang 

diterapkan oleh Michiyo pada Miyuki adalah kedisiplinan dan pantang menyerah. 

Miyuki disekolahkan di sekolah khusus tunanetra. Miyuki sangat suka bermain 

sepeda, trampolin dan juga senam. Miyuki juga cepat menangkap pelajaran dan 

selalu bersemangat. Namun, Miyuki tidak serta-merta mendapatkan apa saja 

yang ia inginkan dengan mudah. Michiyo tidak berasal dari keluarga yang kaya. 



la harus berwiraswasta untuk mendapatkan uang, apalagi dengan biaya sekolah 

khusus yang diikuti oleh Miyuki. 

Hal itulah yang menjadi motivasi Miyuki untuk membahagiakan ibunya. 

Miyuki aktif di sekolah dan ia selalu berusaha untuk mencapei mpiannya. la 

mengikuti lomba mengarang dan lomba pidato nasional. Dalam edua lomba 

tersebut, Miyuki keluar menjadi juara I. Michiyo sangat bangga dengan 

keberhasilan Miyuki mencapai prestasi. Segala rintangan kehidupan mereka lalui 

bersama, susah dan senang mereka rasakan bersama. Hubungan bu dan anak 

antara Michiyo dan Miyuki semakin erat, dengan sifat keras yang diriliki Michiyo 

serta keinginan besar Miyuki untuk belajar dan meraih prestasi menjadi. 

perpaduan sifat yang menghasilkan inspirasi bagi setiap pembaca novel ini. 



Riwayat Hidup Inoue Miyuki 

1984 Pada tanggal 21 Agustus lahir di Kurume, propinsi Fukuoka. 

1988 Masuk TK Megumi 

1991 Masuk SLB Fukuoka program Sekolah Dasar 

1997 Masuk SLB Fukuoka program Sekolah Menengah Pertama. 

Menjadi anggota OS1S saat kelas I dan II. 

Memenangkan lomba mengarang antar sekolah dengan judul pidato Air 

Mata /bu. 

Memenangkan lomba mengarang tingkat propinsi dengan cerpen berjudul 

Air Mata lbu. 

1998 Memenangkan lomba mengarang tingkat Kyushu dengan pidato Air Mata 

/bu. 

1999 Memenangkan lomba mengarang nasional Kanpo dengan cerpen berjudul 

Diriku dalam Genggaman. 

Cerpennya yang berjudul lkatan dimuat dalam antologi cerpen bertema 

HAM, Hak Asasiku. 

Memenangkan lomba debat nasional. 

2000 Menerima penghargaan pendidikan kebudayaan Fukuoka pada bulan 

Februari. 

Masuk SLB Fukuoka program Sekolah Menengah Atas pada bulan April. 

Autobiografi berjudul Aku Terlahir 500gr dan Buta diterbitkan pada bulan 

Juli. 

2001 Autobiografi berjudul Aku Bisa Naik Sepeda diterbitkan. 



2002 Autobiografi berjudul Usiaku 17 Tahun dan Sehat diterbirkan. 

2003 Lulus dari SLB Fukuoka untuk masuk program Sekolah Menengah Atas 

pada bulan Maret. 

Masuk SLB Fukuoka program akademi Keperawatan. 
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